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Ziņa
Gatavojamies
nākamā gada Puķu
draugu saietam

Interesanti par
bibliotēkām
Dānijā

Latvijas simtgades pasākumi
mūsu novadā

Jauni vaibsti vecpilsētā

Restaurēta Lodinga zirgu staļļa fasāde

N

ākamā gada 6. jūlijā Bauskas novadā pulcēsies visas
Latvijas puķu draugi, jo
Bauskā notiks tradicionālais dārzkopības profesionāļu, amatieru,
visa skaistā cienītāju salidojums –
42. Latvijas Puķu draugu saiets. Šis
drosmīgais piedāvājums pieņemts,
jo zinām, ka mūsu novadā ir daudz
īpašumu – lielāku un mazāku, ko
pavisam droši ar lepnumu varam
rādīt ciemiņiem.
Centrālais Puķu draugu saieta
notikums ir ekskursijas uz novada
skaistākajiem dārziem un publiskajiem objektiem.
Kamēr top pasākuma programma un koncepcija, aicinām padomāt – vai vēlaties dalīties pieredzē, aicinām uzdrošināties un
piedalīties. Ja esat jau izlēmuši, varat mums piezvanīt un pieteikties pa
tālr.63963975.
Iecerēts, ka šajā pasākumā būs
arī Stādu tirgus un daudzveidīga
kultūras programma. Puķu draugu
saiets lieliski papildinās Bauskas
pilsētas 410 gades pasākumus.
Jūlija sākumā viss mūsu novads
un Bauskas pilsēta kļūs par milzīgu
apskates objektu.
Gatavojoties Puķu draugu saietam, regulāri sniegsim informāciju
par to, kā mums sokas. Pēc pāris
dienām – 15.oktobrī darba grupā
tiekamies ar Salaspils novada komandu, kas Puķu draugu saietu
organizēja šajā gadā un pastāstīs
mums par savu pieredzi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Tautas lietišķās
mākslas studija
„Bauska” aicina
otrdien, 16.oktobrī
plkst.10.00 un plkst 17.30
(iepriekš piesakoties)
kopā iepazīsim cimdu rakstus, domāsim, mācīsimies... un
sāksim adīt.
Līdz jāņem adāmadatas
un dzija.
Dalības maksa 1.40 eiro
(muzeja biļete)

Ēkas pievilcība atklājas restaurētajās dekoratīvajās detaļās
5.oktobrī svinīgi tika atklāta restaurētā Bauskas muzeja pagalma
ēkas Kalna ielā 6A atjaunotā fasāde.
Pasākumā bija pulcējušies gan pašvaldības vadība, būvdarbu veicējs
SIA „Kvintets M”, fasāžu mākslinieciskās izpētes veicēja Ina Līne, restaurators Dainis Bruģis, renovācijas
būvprojekta izstrādātāja SIA „Komunālprojekts Jelgava” pārstāvji,
Bauskas muzeja darbinieki un citi
baušķenieki. Bauskas muzeja direktore Baiba Šulce pateicās visiem, kas
ieguldījuši savu darbu un zināšanas,
lai mūsu vecpilsēta atgūtu vēl vienu
skaistu un ļoti īpašu ēku.
Kopumā pašvaldība ēkas fasādes
Kalna ielā 6A restaurācijai iepirkuma rezultātā piešķīrusi vairāk kā 84
tūkstošus eiro.
Darbu rezultātā nomainīts ēkas
jumta segums, notekrenes un notekcaurules, saglabājot vēsturiskos
stiprinājuma elementus, trūkstošos
izkaļot no melnā metāla atbilstoši
vēsturiskajam izskatam un gabarītiem. Veikta arī ēkas fasāžu tīrīšana,
renovācija, kaļķa apmetuma atjaunošana, ķieģeļu mūrējuma izšuvo-

šana, krāsošana ar kaļķa krāsu, zudušo dekoratīvo detaļu atjaunošana,
būvgaldniecības elementu – logu,
durvju restaurācija un izgatavošana
pēc vēsturiskā parauga. Ēkas dekoratīvās detaļas tika rekonstruētas pēc
vēsturiskās fotogrāfijas. Ēkas pievilcība atklājas ar īpašām detaļām visā
fasādē. Līdzīgas ēkas Bauskas vecpilsētā nav.
Kā atzina būvniecības uzņēmuma
vadītājs Ainārs Marinskis, šis darbs
pilnībā atšķīrās no visiem iepriekš
darītajiem. Nācās saskarties ar pavisam citu darba specifiku, arī daudz
mācīties.
Ielūkojoties ēkas vēsturē – 19.
gadsimta beigās šeit atradās viesnīca
„St. Petersburg” un tai līdzās esošo
gruntsgabalu iegādājās alus brūža
īpašnieks Johans Teodors Lodings
(1841-1910). Pagalmā esošā ēka uzcelta 1901. gadā kā viesnīcas zirgu
staļļi un divi dzīvokļi. Tā ir piemērs
vienam no eklektikas stila formālajiem virzieniem –„ķieģeļu stilam”.
Latvijas Brīvvalsts laikā tagadējā
muzeja ēkā bija „Kurzemes viesnīca”, darbojās Bauskas Patērētāju

biedrība un veikals, pagalma ēkā
darbojās D. Bērmana iebraucamā
vieta „Pie Mārtiņa”. Pirms kara pagalmā tika tirgota un pieņemta labība
un citas sēklas. Viesnīcas sētā notika
arī lopu tirdzniecība, bet daļa ēkas
jau tolaik, iespējams, tika pielāgota
garāžu vajadzībām.
20. gadsimta 40. gados, padomju
varas apstākļos, ēka kļuva par pašvaldības īpašumu. 1947. gadā tika
izstrādāts projekts celtnes pārbūvei,
ēkas pirmo stāvu pilnībā pielāgojot

garāžām un noliktavai. Padomju laikā ēku lietojusi un apsaimniekojusi
Bauskas rajona Patērētāju biedrība.
Kopš 1990. gada gan pret Kalna ielu
vērsto, gan pagalma ēku apsaimnieko Bauskas muzejs. Pēc Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanas
Kalna iela 6A pirmā stāva telpas tika
izīrētas vairākiem uzņēmējiem.
Kopš 2007. gada telpas vairs netiek izīrētas, un tās izmanto Bauskas
muzejs.

Andra Matuļenko
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Aizvadīta pirmā Energodiena Bauskā
22.septembrī Bauskas novada
pašvaldība pirmo reizi rīkoja pasākumu Energodiena, iedibinot jaunu,
ikgadēju tradīciju novadā.
Šīs dienas mērķis bija pulcināt
uzņēmējus, ekspertus vienuviet.
Pasākumā piedalījās tādi nozares
līderi, kā Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra; ALTUM,
REHAU SIA, SystemAir, Onninen
SIA, Energolukss SIA, Vent SYS,
Lunos Latvija SIA HERZ BALTIJA
SIA, Energoefektivitātes centrs.
Pasākumā baušķeniekiem bija
iespēja apmeklēt Bauskas siltuma
katlumāju – siltuma ražotni, ielūkoties un uzzināt, kur un kādā veidā
rodas siltums mājoklī, dzīvokļa radiatoros, un kāda veida kurināmais
tam tiek izmantots.
Apmeklētējus priecēja Bauskas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi.
Energodienā uzņēmējiem bija
iespēja izvietot savus stendus, prezentējot savus inovatīvos un energoefektīvos risinājumus.
Telpu ventilācijas nozarē varēja
uzzināt, kā, ar vienkāršu metožu
palīdzību, iespējams pasargāt dzīvokli no mitruma iedarbības, laicīgi
novēršot bojājumus ēkas konstrukcijās. Eksperti minēja, ka komforts
ir būtisks ikvienam, tāpēc svaigs
gaiss un veselīgs mikroklimats telpās ir svarīga sastāvdaļa iedzīvotāju
labklājībai.
No apkures sistēmu speciālistiem
varēja uzzināt, kā pēc ēkas siltuma
sistēmas pārbūves ir iespējams iegūt ievērojamu siltuma enerģijas
ietaupījumu. Atklāt, kāda veida siltummezglu izvēlēties, savas mājas
siltuma sistēmas atjaunošanai un
kura ir izdevīgākā atrašanās vieta
siltā ūdens skaitītājam. Būtiski minēt, ka modernas apkures sistēmas

izbūve nodrošina ekonomisku un
energoefektīvu enerģijas izlietojumu, kā arī ērtu mikroklimata regulēšanu un uzturēšanu.
Papildus
iepriekšminētajam,
ikviens Energodienu apmeklētājs
varēja uzzināt cik liela nozīme ir
logiem un kādu ieteikmi uz energoefektivitāti tie atstāj. Pareizi izvēlēts logs ilgtermiņā nodrošina
visaugstāko komforta līmeni ēkā,
atļauj saules gaismai un siltumam
iekļūt dzīvoklī un uzkavēties tur tik
ilgi, cik nepieciešams.
Energoefektivitātes centra speciālisti norāda, ka katrs spēj radīt
pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, un
reizēm tam vajag pavisam nedaudz.
Piemēram, izejot no istabas, svarīgi
atcerēties izslēgt gaismu vai, gatavojot pusdienas regulēt plīts temperatūru, kā arī ievērot citus būtiskus
paradumus. Mainot savus ikdienas
paradumus energoresursu izmantošanā, iespējams samazināt enerģijas
(arī elektroenerģijas) patēriņu vismaz par 10 %.
Reizēm ar paradumu maiņu nepietiek, un katram ēkas iedzīvotājam ir jāapskatās sev apkārt un
jāatbild sev uz jautājumu: „Kādā
mājā mēs dzīvojam?’’ Vai tiek nodrošināta pietiekami silta ēka ziemā
un vai ir komfortabli atrasties mājā
arī karstākajos vasaras mēnešos?
Vai ēkai ir vajadzīga atjaunošana?
Vai atjaunošanas darbus ir nepieciešams veikt pakāpeniski, vai labāk
visus uzreiz? Uz šiem un vēl citiem
jautājumiem, atbildes sniedza eksperti organizētajā paneļdiskusijā,
kas norisinājās Bauskas 2.vidusskolā. Paneļdiskusijā piedalījās nozares eksperti - Ēku saglabāšanas

un energotaupības birojs (turpmāk
tekstā - ESEB), ALTUM, ZREA un
ELEKTRUM.
Diskusijā ESEB līdzdirektors A.
Lelītis uzsvēra, ka ir nepieciešams
apzināties, ka Latvijā pēdējo 7 gadu
laikā ir atjaunotas tikai 700 (2% no
kopējām daudzdzīvokļu ēkām Latvijā) daudzdzīvokļu ēkas, izmantojot līdzekļus no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF). Latvijā
ir aptuveni 32 000 daudzdzīvokļu
ēku, kuras neatbilst mūsdienu siltumtehniskajām prasībām. Līdz ar
Eiropas Savienības finansējuma
beigām, izveidotā infrastruktūra,
uzkrātā pieredze un tehnoloģiju
attīstība nodrošinās iedzīvotājiem
pieejamus EPC arī bez Eiropas Savienības atbalsta. Projektā Accelerate SUNShINE Bauskas novadā
paredzēta 12 daudzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, ko plānots
pabeigt līdz 2020.gada aprīlim.
Katrs no pasākuma apmeklētājiem varēja iegūt kādu jaunu atziņu
un noderīgu energoefektivitātes padomu, ko pielietot ikdienā. Ikviens
interesents varēja iegūt noderīgu
informāciju par pieejamo atbalstu
ēku visaptverošā atjaunošanā un uz
mirkli aizdomāties par to, kā mūsu
rīcība ietekmē to, kādos apstākļos
un kādā mājā dzīvojam.
Vairāk par daudzīvokļu ēku vispārēju atjaunošanu vietnē sharex.lv/
bauska
Projekts realizēts ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju
programmas „Apvārsnis 2020” atbalstu,granta līguma Nr. 754080.

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks

Realizēts projekts „Sakopsim savu māju!”
Daudzdzīvokļu māja E.Kapkalna ielā 3 atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciematā.
2013.-2014.gadā, realizējot ERAF
finansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu, mājai pieguļošā
zeme visapkārt tika izrakņāta un
savulaik mājas iedzīvotāju ierīkotais dzīvžogs un citi apzaļumošanas
stādījumi tika izrakti un iznīcināti.
Stādījumu atjaunošanas un mājas
apkārtnes apzaļumošanas darbu
veikšanai pašvaldības projektu
konkursā „Mēs savam
novadam 2018” tika iegūts finansiāls atbalsts
680 eiro apmērā.
Projekta „Sakopsim
savu māju!” realizēšana tika uzsākta šā gada
augustā un turpinājās
līdz septembra beigām. Šajā laika posmā
izdevās paveikt visus
plānotos darbus. Vecajai kanalizācijas akai,
kas turpmāk kalpos kā
vasaras ziedu kompozīcijas paliktnis, veikta
dekoratīva apdare. Tika
iegādāta
melnzeme
grunts ielabošanai stādījumu vietās un zālāja
teritorijas
izlīdzināšanai, kā arī dolomīta
šķembas iebraucamā

ceļa seguma uzlabošanai. Ierīkoti
vairāki apstādījumi – trīs puķudobes, košumkrūmu kompozīcija un
tūju dzīvžogs. Nomainīta paštaisītā
mājas adreses plāksnīte pret standartiem atbilstošu.
Projekta realizācijā mājas iedzīvotāji ir ieguldījuši daudzas fiziski
smagas darba stundas, jo lielākā
daļa izlīdzināšanas, rakšanas, stādīšanas, laistīšanas darbu tika paveikti ar rokām. Gan materiālu, gan
finansiālu atbalstu saņēmām arī no

Andra Rudlapa zemnieku saimniecības „Drunkas”.
Ir prieks un gandarījums par paveikto, ciemata iedzīvotāji ir pamanījuši un izteikuši atzinīgus vērtējumus par sakopto mājas apkārtni.
Ja jums ir ideja, kā uzlabot savu un
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
izmantojiet iespēju gūt atbalstu pašvaldības projektu konkursā „Mēs
savam novadam”!

Vaira Dundure,
projekta vadītāja

DOMES SĒDES LĒMUMS
2018.gada 27.septembrī prot.Nr.17, 46.p.
Par Bauskas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu
Nr.16 „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos neteiktais kopējai būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” precizēšanu
tojamo zemi ir nākamā taksācijas
Bauskas novada pašvaldībā sagada 15.februāris.
ņemts Vides aizsardzības un reģioBauskas novada dome nepiekrīt
nālās attīstības ministrijas (turpmāk
ministrijas atzinumā norādītajam,
– ministrija) atzinums, kurā norādīts
ka nekustamā īpašuma nodokļa
uz to, ka Bauskas novada domes
likmi 3 procentus no nekustamā
2018.gada 31.maija saistošajos noīpašuma kadastrālās vērtības var
teikumos Nr.16 „Saistošie noteikupiemērot saskaņā ar likuma 6.panta
mi par vidi degradējošu, sagruvušu
pirmajā daļā noteikto.
vai cilvēku drošību apdraudošu
Piemērojot nekustamā īpašumā
būvju un būvju, kuru būvniecībā
nodokļa likmi 3 procentus no nepārsniegts normatīvajos aktos nokustamā īpašuma kadastrālās vērteiktais kopējais būvdarbu veikšatības ar nākamo mēnesi pēc būves
nas ilgums, aplikšanu ar nekustamā
klasificēšanas attiecīgajā būvju kaīpašuma nodokli” nepieciešams
tegorijā vai lēmuma pieņemšanas
veikt precizējumus.
par ēku konservāciju, stimulē ēku
Likuma „Par pašvaldībām”
īpašniekus veikt ēkas sakārtošanas
45.panta ceturtā daļa noteic, ka
darbus ātrākā laika periodā.
gadījumā, ja saņemts Vides aizsarTurklāt arī citu novadu domes
dzības un reģionālās attīstības misaistošajos noteikumos un jaunānistrijas atzinums, kurā pamatots
kajos apstiprinātājos Lielvārdes
saistošo noteikumu vai to daļas
novada domes 2018.gada 25.jūlija
prettiesiskums, pašvaldības dome
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
precizē saistošos noteikumus atvidi degradējošas, sagruvušas vai
bilstoši atzinumā norādītajam un
cilvēku drošību apdraudošas būves
publicē precizētos saistošos noteiklasificēšanu, sakārtošanu, konserkumus. Ja pašvaldības dome nevāciju vai nojaukšanu un aplikšapiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā
nu ar nekustamā īpašuma nodokli”
tā daļā, dome savā lēmumā sniedz
ir noteikts, ka būvi, kas klasificēta
atbilstošu pamatojumu, kā arī pubkā vidi degradējoša, sagruvusi vai
licē saistošos noteikumus. Saistošos
cilvēku drošību apdraudoša, apliek
noteikumus triju darba dienu laikā
ar nekustamā īpašuma nodokļa likpēc to parakstīšanas rakstveidā un
mi 3 procentu apmērā no būves vai
elektroniskā veidā nosūta Vides
būvei piekritīgās zemes kadastrālās
aizsardzības un reģionālās attīstības
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi
ministrijai.
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā
Ministrija lūdz saistošajos noteibūvju kategorijā
kumos precizēt 5.1., 5.1.1 un 5.1.2.
apakšpunktu atbilstoši Ministru
Ievērojot iepriekš sniegto pakabineta 2012.gada 25.oktobra nomatojumu un pamatojoties uz liteikumu Nr.133 „Kārtība, kādā ar
kuma “Par pašvaldībām” 45.pannekustamā īpašuma nodokli apliek
ta ceturto daļu, Bauskas novada
vidi degradējošas, sagruvušas vai
dome nolemj:
cilvēku drošību apdraudoša būves”
3.2.apakšpunktam, jo saistošajos
Precizēt Bauskas novada domes
noteikumos, lietojot terminu, kurš
2018.gada 31.maija saistošos noteiskaidrots augstāka juridiskā spēkumus Nr.16 „Saistošie noteikumi
ka normatīvajā aktā, jālieto jau iepar vidi degradējošu, sagruvušu
priekš sniegtais skaidrojums.
vai cilvēku drošību apdraudošu
Ministrija atsaukusies uz neesobūvju un būvju, kuru būvniecībā
šiem Ministru kabineta 2012.gada
pārsniegts normatīvajos aktos ne25.oktobra noteikumiem Nr.133
teiktais kopējai būvdarbu veikšanas
„Kārtība, kādā ar nekustamā īpailgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradēšuma nodokli”, noraidot atsevišķus
jošas, sagruvušas vai cilvēku droministrijas iebildumus:
šību apdraudoša būves”, jo ar tādu
1.
Izteikt saistošo noteikudatumu, numuru un nosaukumu
mu izdošanas tiesisko pamatojumu
ir Valmieras novada domes 2012.
šādā redakcijā:
gada 25.oktobra saistošie noteikumi
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par
Nr.133 „Kārtība, kādam ar nekusnekustamā īpašuma nodokli” 3.pantamā īpašuma nodokli apliek vidi
ta 1.4, 1.6 daļu.”.
degradējošas, sagruvušas vai cilvē2.
Papildināt saistošos noku drošību apdraudoša būves”. No
teikumus ar 18.punktu šādā redakiepriekš minētā izriet, ka citu novacijā:
du saistošie noteikumi nav augstāka
„18. Saistošie noteikumi stājas
juridiskā spēka normatīvais akts,
spēkā 2019.gada 1.janvārī.”.
kas būtu jāņem vērā, izstrādājot
3.
Noraidīt ministrijas atsaistošos noteikumus.
zinuma 2.punktā izteikto lūgumu
Ministrija vērš uzmanību, ka saprecizēt 5.1., 5.1.1 un 5.1.2, apakšskaņā ar likuma „Par nekustamā īpapunktu atbilstoši Ministru kabineta
šuma nodokli” (turpmāk – likums)
2012.gada 25.oktobra noteikumu
6.panta pirmajā daļā noteikto, ka
Nr.133 “Kārtība, kādam ar nekuspašvaldība par nekustamā īpašuma
tamā īpašuma nodokli apliek vidi
nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
degradējošas, sagruvušas vai cilgadam paziņo nodokļa maksātāvēku drošību apdraudoša būves”
jam vai tā pilnvarotai personai līdz
3.2.apakšpunktam, jo saistošajos
tā paša gada 15.februārim, nosūtot
noteikumos, lietojot terminu, kurš
maksāšanas paziņojumu viņam vai
skaidrots augstāka juridiskā spēpilnvarotai personai pēc norādītās
ka normatīvajā aktā, jālieto jau ieadreses. Nodokļa maksāšanas pazipriekš sniegtais skaidrojums.
ņojuma nosūtīšanas termiņš par neturpinājums 3.lpp
apstrādātu lauksaimniecībā izman-
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4.
Noraidīt ministrijas atzinuma 3.punktā izteikto lūgumu
saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) 6.panta pirmajā daļā noteikto, ka pašvaldība par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru kārtējam

taksācijas gadam paziņo nodokļa
maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim,
nosūtot maksāšanas paziņojumu
viņam vai pilnvarotai personai pēc
norādītās adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas ter-

miņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā
taksācijas gada 15.februāris.

Domes priekšsēdētāja
vietnieks V.Čačs

Bauskas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.16
„Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”
paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļa
paredz pašvaldībām tiesības izdot un
līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim publicēt saistošos noteikumus
par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju
aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā.
Saistošie noteikumi veicinās vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, lai novērstu
cilvēku drošības apdraudējumu un
pašvaldības ainavas bojāšanu. Pašvaldībai ir nepieciešams izveidot
kārtību, kādā tiek klasificētas vidi
degradējošas būves, sagruvušas būves vai cilvēku drošību apdraudošas
būves.
Savukārt likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta 1.6 daļā
pašvaldībai, publicējot līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim saistošos
noteikumus, ir tiesības būvi, kuras
būvniecībā pārsniegts normatīvajos
aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, aplikt ar nekusta-

mā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, sākot ar nākamo mēnesi
pēc būvniecības termiņa izbeigšanās
līdz mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā pašvaldības administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma
nodokli vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Šīs būves pēc lēmuma par to
klasificēšanu apstrīdēšanas termiņa
beigām tiks apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
būves kadastrālās vērtības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanā
nav plānota pašvaldības budžeta izdevumu daļas palielināšanās. Saisto-

šo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas
pašvaldības institūcijas, darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Neattiecas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un
ievietoti Bauskas novada pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv.
Saistošo noteikumu piemērošanā
persona, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajai mērķgrupai, kļūs
motivētāka sava īpašuma sakārtošanā, tādējādi veicinot vizuāli pievilcīgāku un drošāku pašvaldības vidi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar
privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Brīvības bulvāra atjaunošana būtiski uzlabos pilsētas infrastruktūru

Nobeigumam tuvojas Brīvības
bulvāra atjaunošanas būvdarbi 298m
garumā, ko Bauskas pilsētas iedzīvotāji un viesi gaidījuši jau sen.
Kājāmgājēji jau pamanījuši, ka
atjaunojamās ielas posmā līdz ar
bortakmeņu uzstādīšanu iezīmējas
jauns ielas zonējums – stāvvietu zonas, gājēju celiņi un ceļa braucamā
zona, kas rekonstrukcijas ietvaros
kļuvusi šaurāka, taču joprojām nodrošina netraucētu ielas vienvirziena
satiksmi.
Ielas braucamā daļa no Brīvības
bulvāra sākuma līdz krustojumam
ar Skolas ielu būs 4m plata, savukārt
ielas posma pamatbrauktuve no Skolas ielas līdz Uzvaras ielai paredzēta
3,50m plata. Pamatbrauktuves abās
pusēs būs izveidoti paplašinājumi
transportlīdzekļu stāvvietas paralēli
brauktuves malai. Brauktuves kreisajā pusē paredzētas vieglo trans-

portlīdzekļu stāvvietas, bet labajā
pusē – vieglo transportlīdzekļu un
autobusu stāvvietas. Brauktuves labajā pusē kopumā būs stāvvietas 16
standartautobusiem vai 32 vieglajiem auto, savukārt brauktuves kreisajā pusē paredzētas vietas 26 vieglo
transportlīdzekļu stāvēšanai.
Stāvvietu trūkums šajā pilsētas
daļā ir bijusi ilggadēja problēma.
Projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” būs sniedzis
augstu pievienoto vērtību Bauskas
pilsētvides infrastruktūras uzlabošanā, jo stāvvietu skaita palielināšanos
Bauskas pilskalna tuvumā īpaši novērtēs Bauskas pilskalnā
un Bauskas
pilī notiekošo
pasākumu ap-

meklētāji un tūristi.
Ielas brauktuves posmam no Skolas ielas līdz Uzvaras ielai paredzēts
betona bruģa segums, savukārt ielas
posmam no Skolas ielas līdz Uzvaras ielai – karstā asfalta segums.
Divu veidu segumi izvēlēti, lai iezīmētu Bauskas vecpilsētas robežu,
kā arī, lai stāvākajā ielas krituma
daļā nodrošinātu virsūdeņu novadei
piemērotāko segumu, kas ir karstais
asfalts.
SIA „VIONA” atbildīgais būvdarbu vadītājs, Arams Avetjans informē,
ka ielas braucamās daļas pamatne ir
sagatavota un tuvākajās dienās tiks
uzsākti ielas asfaltēšanas darbi un
bruģa ieklāšana.
Brīvības bulvāra pārbūve veikta
projektā Nr. 5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 486 091.75,
kur Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 246 558.24 eiro.
Projekta mērķis ir degradētās
teritorijas atjaunošana Bauskas
vecpilsētā pārbūvējot ielas posmu,
atbilstoši pašvaldības attīstības prioritātei pievilcīga un droša dzīves un
darba vide. Nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša
teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana.

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.
gada 17.oktobrī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Bērzumuižas
lauciņi”, Mežotnes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4072 003 0149,
kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar platību 0,20
ha, kadastra apzīmējums 4072 003
0039 un zemes vienības ar platību
0,2375 ha, kadastra apzīmējums
4072 003 0089, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1900,- (viens tūkstotis deviņi simti
eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpa-

šuma – „Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv.
Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.
gada 31.oktobrī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – „Mežmaļu
lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4050 005 0135,
kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,9 ha, kadastra apzīmējums
4050 003 0135, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
9000,- (deviņi tūkstoši eiro). Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Mežmaļu lauks”, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., izsoles nodroši-

nājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Mežmaļu lauks”, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
31.oktobrī pulksten 13.45 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – „Piekūni”, Īslīces pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 009
0093, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 0,9433 ha, kadastra apzīmējums 4068 009 0093, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
3300,- (trīs tūkstoši trīs simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Piekūni”, Īslīces pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma

summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Piekūni”, Īslīces pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 26.oktobrī.
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17. Novadu Grāmatu svētki Bauskā

Vairāk nekā simts gadu pirms
mūsu ēras Senās Romas filozofs,
valstsvīrs un literāts Cicerons ir teicis: „Māja bez grāmatas ir kā miesa
bez dvēseles.” Tas, ka mūsu novadā šogad noritēja jau 17. Grāmatu
svētki, apliecina, ka novadā, kur
satiekas, grāmatu mīļotāju netrūkst.
Grāmatu svētkus, kā ierasts, ievadīja Latvijas nozīmīgāko apgādu grāmatu galdi, kurus aplūkoja
krietns skaits ieinteresētu apmeklētāju. Vilinoši arī tas, ka jo lielāks
iegādāto grāmatu skaits, jo vairāk
izredžu laimēt jaunāko literatūru
Grāmatu svētku noslēgumā.
Šogad piedalījās septiņas izdevniecības. Īpaši jāpiemin jaunākā no
tām – bērnu grāmatu izdevniecību
„Droši un koši”, kuras izzinošie
un neparastie izdevumi piesaistīja
klātesošo uzmanību. Ļoti radoša
ir izdevniecības sērija par mākslu
„Klusā daba”, „Ainava”, „Portreti”, „Dzīvnieki”, kurās apkopota
informācija par māksliniekiem,
šādu darbu radītājiem, un kā bērniem šāda veida darbiņus uzzīmēt
pašiem.
„Latvijas Grāmatas” stendā bija
patīkami ieraudzīt Medicīnas apgādā izdoto Pētera Apiņa enciklopēdiju „LATVIJAI 100”, kuras tapšanā
savu artavu ieguldīja arī Bauskas
Centrālā bibliotēka.
Foajē interesenti varēja aplūkot
retumus – Jāņa Bites pirms II Pasaules kara izdoto grāmatu kolekciju un pajautāt kolekcijas īpašniekam sev interesējošus jautājumus.
Pie Mazās zāles bija izvietoti liela
formāta stendi ar Gata Šļūkas karikatūrām.
Šogad tika ieviesta jauna tradīcija Grāmatu svētku atklāšanā – godināt un apbalvot Bauskas novada
bibliotēku darbiniekus. Šogad ar
Bauskas novada domes Atzinības
rakstu tika apbalvoti trīs Bauskas
Centrālās bibliotēkas darbinieki –
Aelita Biķerniece, Elita Dūmiņa un
Ziedonis Dēliņš, bet Goda rakstu
saņēma Astra Jaudzema un Irēna
Vadapāla.
Klātesošajiem par pārsteigumu
un prieku pasākumu ar muzicēšanu
papildināja mūsu novadā iemīļotais
dziedātājs, grupas „Klaidonis” līderis Māris Sloka.
Tad sekoja publiskā diskusija
„Valsts obligātās veselības apdroši-

nāšana – plusi un mīnusi”. Tajā piedalījās Saeimas deputāts Romualds
Ražuks, Veselības ministrijas valsts
sekretāra vietniece Daina Mūrmane
- Umbraško, Lauku ģimenes ārstu
asociācijas vadītāja un praktizējoša
ģimenes ārste Balvos Līga Kozlovska un Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas galvenais
speciālists ķirurģijā un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Haralds Plaudis. Diskusiju
vadīja „Latvijas Avīzes” žurnāliste
Māra Lībeka. Bauskas novada iedzīvotājiem pati iepriecinošākā ziņa
bija tā, ka no 2019. gada 1. aprīļa
Bauskas aprūpes slimnīca pārtaps
par 1. kategorijas slimnīcu. Līdz
ar to tiks paplašināts tās speciālistu skaits un pakalpojumu apjoms.
Arī ātrās palīdzības pacientus vedīs
nevis uz Jelgavu, bet pirmām kārtām uz Bauskas slimnīcu. Savukārt,
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs apliecināja, ka Bauskas novada dome
gatava sniegt atbalstu veselības nozarei. Daina Mūrmane – Umbraško
pastāstīja klātesošajiem vairākas
aktualitātes saistībā ar jaunumiem
medicīnas attīstībā, gan par kompensējamajiem medikamentiem un
to, ka jau pašlaik zāļu skaitā tiek iekļauti jauni, efektīvi medikamenti,
gan par rindu mazināšanos uz valsts
apmaksātu ambulatoro medicīnas
pakalpojumu saņemšanu, un valsts
atbalstu jaunajiem medicīnas speciālistiem. Par ģimenes ārstu pienākumiem un iespējām stāstīja Līga
Kozlovska, bet par plānveida operāciju iespējām ar un bez veselības
apdrošināšanas - Haralds Plaudis.
Debatēs cilvēkus interesēja dažādi jautājumi – par kataraktas
operāciju rindu samazināšanu, vai
nepieciešama cita veida veselības
apdrošināšana u.c.
Pēc gardām Miķeļdienas pusdienām „Rudens raža katliņā” sekoja
Latvijas Avīzes karikatūrista Gata
Šļūkas tikšanās ar skatītājiem. Tās
laikā karikatūrists dalījās sava amata noslēpumos, stāstīja kā risinās
viņa darba ikdiena un tēmu izvēle,
kā arī komentēja savus zīmējumus.
Klātesošajiem tika dota iespēja vērot, kā klātienē tapa karikatūra. Tikšanos vadīja AS „Latvijas Mediji”
sabiedrisko attiecību vadītāja Linda
Rumka. Publikai tika uzdoti jau-

tājumi un veiksmīgākā atbildētāja
ieguva Gata Šļūkas jaunāko karikatūru izdevumu. Pavisam māksliniekam iznākušas 3 grāmatas.
Pasākuma noslēgumā literāri
muzikāla tikšanās ar divām talantīgām māsām literāti un publicisti
Elitu Veidemani un aktrisi un dzejnieci Raimondu Vazdiku. Divas
māsas un deviņas grāmatas. Pārdomas par dzeju un dzīvi. Un kopīgas
dziesmas.
Tikšanās izvērtās sievišķīga,
sirsnīga un savdabīga. Raksturā un
izskatā ārēji tik pretējās māsas ar
savu iekšējo dvēseles spēku un izsmalcināto inteliģenci apbūra publiku, un daudzi slepus notrausa pa
asarai…
Noslēgumā ilgi gaidītā izloze.
Pateicoties šāgada jauninājumam,
ka grāmatas saņemamas tikai klātienē, pie savas laimīgās grāmatas
tika vai ikviens zālē esošais.
Pasākumi notika arī citviet novadā.
Bauskas Bērnu bibliotēkā pasākumā „Paņem mani sev līdzi...”–
saruna ar bērnu rakstnieci Māru
Jakubovsku un pēc tam - tikšanās
un radošas nodarbes kopā ar mākslinieku, grāmatu ilustratoru Kristapu Auzenbergu.
Tikšanās ar Kristapu Auzenbergu
notika arī Bauskas pilsētas pamatskolā. Bet grāmatas varonis Rufis
kopā ar bērnu rakstnieci Māru Jakubovsku viesojās pie bibliotēkas
lasītājiem Codes bibliotēkā.
Paldies visiem, kuri Grāmatu svētkos atrada laiku iegriezties
Bauskas Kultūras centrā, lai iegādātos kādu grāmatu, aplūkotu izstādes, piedalītos diskusijā, iepazītos
ar interesantām personībām. Uz
tikšanos nākamajos, 18.Grāmatu
svētkos!

Laimdota Ozoliņa
Bauskas Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe

„Bauskas Novada
Vēstis” lasāmas arī
Bauskas
novada mājas lapā
www.bauska.lv

Zināmi akcijas „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
2018 rezultāti
28.septembrī Bauskas rātsnamā
projekta vadības grupa tikās, lai
apkopotu akcijas rezultātus un atbilstoši Nolikumam noteiktu balvu
ieguvējus.
Kopā tika saņemtas 128 akcijas
kartes (50 akcijas kartes no Latvijas
un 78 akcijas kartes no Lietuvas).
Nolikumam neatbilstošas bija 13
anketas. Atbilstoši nolikumam 99
anketas tika virzītas veicināšanas
balvu iegūšanai, bet 38 Latvijas anketas un 56 Lietuvas anketas velosipēdu iegūšanai.
Apkopojot rezultātus, apmeklētākie akcijas objekti Latvijā bija
Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīca,
retro auto „Mežmaļi” Pilsrundālē, Iecavas katoļu baznīca, Skaistkalnes katoļu baznīca, mini zoo
„Dobuļi”, bet Lietuvā – Pasvales
Kriteņu parks, Pasvales novadpētniecības muzejs, Pakrojas muižas
saimniecība, Žagares muiža, Biržu
tējkannu galerija.
Akcijas galveno balvu – velosipēdu 13.oktobrī Rundāles pilī
saņems četri akcijas dalībnieki no
Latvijas un četri akcijas dalībnieki
no Lietuvas. Tos pasniegs pašvaldību vadītāji.
Pasākuma laikā tiks pasniegtas
arī sponsoru - viesnīcas „Rixwell
Bauska Hotel”, Joniškio Zap’o
bar, kafejnīcas „Upene”, kafejnīcas „Sēdnīca”, kafejnīcas „Grāfs”,
kafejnīcas „Zoo cafe”, viesu nama
„Kruoja”, restorāna „Pilies skliautai”- sarūpētās Dāvanu kartes.
Akcijas „Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” 2018 rezultāti
Veicināšanas balvas iegūst:
1. Dāvanu karti nakšņošanai no
viesnīcas „Rixwell Bauska Hotel”
Bauskā iegūst Mindaugas Jankus;
2. Dāvanu karti no Joniškio

Zap’o bar Jonišķos iegūst Kristina
Vaičiuleniene;
3. Dāvanu karti no kafejnīcas
„Upene” Iecavā – Židrune Jarošiūnaite;
4. Dāvanu karti no kafejnīcas
„Sēdnīca” Vecumniekos iegūst Dugole Kokkevičiene;
5. Dāvanu karti no kafejnīcas
„Grāfs” Pilsrundālē – Sanislavam
Jankus;
6. Dāvanu karte no kafejnīcas
„Zoo cafe” Pasvalē Dainai Dālmanei;
7. Dāvanu karti no Viesu nama
„Kruoja” Pakrojā iegūst RobertasBubelis;
8. Dāvanu karti no restorāna „Pilies skliautai” Biržos 30.00 eiro iegūst Albinas Bambalas;
9. Papildu Dāvanu karti no restorāna „Pilies skliautai” Biržos 20.00
eiro vērtībā Aldona Dukavskiene.
Četri Latvijas apceļotāji, kuri
iegūst Biržu, Pasvales, Pakrojas un
Jonišķu rajona pašvaldības dāvāto
velosipēdu ir:
1) IEVA GULBE
2) DZINTRA PASTARE
3) LINDA SKRIBA
4) ASTRA ORLOVSKA.
Četri Lietuvas apceļotāji, kuri
iegūst veolsipēdu no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldības ir:
1) ŽYGIMANTAS DAUNORAS
2) VLADAS KIRNA
3) RITA JOVAIŠIENE
4) IRĒNA EISIRDIENE.
Ar balvu ieguvējiem esam sazinājušies un balvas svinīgi tiks pasniegtas Rundāles pilī 13.oktobrī.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja, 63923797

Sapņi, kas piepildās
Bauskas Mūzikas un mākslas
skolā jau vairākus gadus arī jauniešiem un pieaugušajiem ir iespēja
apgūt dažādu mūzikas instrumentu
spēli un izkopt dziedāšanas prasmi.
Tā ir iespēja apliecināt sevi, celt
savu pašapziņu, īstenot bērnības ieceres, ko kaut kādu iemeslu dēļ nav
izdevies līdz šim. Šogad šo iespēju
izmanto 14 interesenti. Viņi apgūst
klavierspēli, ģitāras spēli, sitamo
instrumentu spēli, vijoles un flautas
spēli, kā arī dziedāšanu. Mākslas nodaļā drīzumā būs iespēja apgūt glez-

nošanas pamatus. Šogad nosauktajām programmām pievienojusies
jauna – ritmikas programma. To veidojusi Ieva Ūdre. Viņa ir daudzpusīga pedagoģe, kas nemitīgi papildina
savas zināšanas. Ievas ierastais „lauciņš” pirms dažiem gadiem bija kordiriģēšana un mūzikas teorija. Kad
radās iespēja kaut ko mainīt, pedagoģes redzeslokā nonāca ritmika un
viss, kas ar to saistīts. Nu jau vairākus gadus Ieva ritmikas zināšanas
gūst, mācoties Londonā, Dalkrozes
ritmikas skolotāju apmācības programmā. Līdztekus darbam ar kori
pirms četriem gadiem Ieva uzsāka
vadīt ritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, to turpina darīt
arī šogad (visus interesentus pat nespējot uzņemt!). 25.septembrī Upmalas ielas renovētajā pagrabstāvā,
Ritmikas zālē notika pirmā nodarbība pieaugušajiem. Grupas dalībnieki
cer, ka izdosies uzturēt ķermeņa lokanību, uzlabot koordināciju, apgūt
vienkāršu ritma instrumentu spēli,
attīstīt muzikālo dzirdi, trenēt koncentrēšanos, apgūt improvizācijas
prasmes. Tas nebūt nav viegli, pirmajā nodarbībā secina dalībnieki.
Bauskas MMS pedagogi un vadība
aicina Bauskas novada iedzīvotājus
izmantot piedāvātās iespējas bagātināt sevi, attīstot talantus.

Inga Briede

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 12.oktobrī

Aktuāli novadā

Latvijas un Lietuvas veselības ministri
Bauskā paraksta starpvalstu
sadarbības līgumu
pušu pārrobežu neatliekamo medicīnisko pakalpojumu sniegšana, bet
arī informācijas apmaiņa,
kopēju treniņu un apmācību organizēšana, kā arī
medicīnisko pakalpojumu
kvalitātes veicināšana.

Trešdien, 3.oktobrī, plkst.14:00
veselības ministre Anda Čakša tikās ar Lietuvas veselības ministru
Aurēliju Verigu (Aurelijus Veryga),
lai parakstītu starpvalstu sadarbības

līgumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājumu abu
valstu pierobežā. Par līguma parakstīšanas vietu bija izvēlēta Bauska.
Līguma mērķis ir ne tikai abu

Kā pēc līguma parskatīšanas uzvēra veselības
ministre, ir paveikts liels
darbs, kurš nebūt vēl nav
beidzies. Arī Lietuvas veselības ministrs uzsvēra,
ka astoņos gados paveiktais darbs, kas rezultējies
ar līguma parakstīšanu, ir
nenovērtējams ieguvums
abām valstīm.
Pēc līguma parakstīšanas Bauskas rātsnamā, viesi īsā vizītē apmeklēja arī Bauskas pili.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Pašvaldība organizē tikšanos ar ārstiem
rezidentiem – pašvaldības stipendiātiem

Bauskas privātmāju iedzīvotājiem būs pieejama individuāla dalīto atkritumu savākšana
SIA „Vides serviss”, sadarbībā ar
SIA „Eco Baltia Vide” un Bauskas
novada pašvaldību, sākot ar 15.
oktobri Bauskas pilsētas privātmāju iedzīvotājiem piedāvā jaunu
pakalpojumu – individuālos dalīto
atkritumu savākšanas konteinerus.
Jau šobrīd Bauskas pilsētā ir izveidoti aptuveni 50 publiskie atkritumu šķirošanas punkti. Aicinām
iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju
bez maksas šķirot atkritumus šajos
publiskajos punktos.
Ņemot vērā arvien pieaugošo
iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus
pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, papildu jau minētajiem dalīto atkritumu pieņemšanas punktiem piedāvājam privātmāju iedzīvotājiem
šķirot atkritumus vēl ērtāk. Noslēdzot līgumu ar SIA „Vides serviss”,

jām, ja jaunie ārsti pēc rezidentūras
pabeigšanas atgriežas darba Bauskā.
M.Brazovska tikšanās reizē pauda
prieku par to, ka ar pašvaldības atbalstu jau otro gadu izdevies piesaistīt
jaunos medicīnas speciālistus, kas
veidos kodolu jaunveidojamam ģimenes aprūpes centram. Viņa uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir tas, ka ar nākamā
gada 1.aprīli Bauskas slimnīca kļūs
par pirmā līmeņa aprūpes slimnīcu,
kurā būs terapijas nodaļa un hronisko
slimību pacientu nodaļa. Neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes
vairs „nebrauks garām” Bauskas
slimnīcai. Slimnīcai būs Uzņemšanas
nodaļa. Pacientus uzņems arī mūsu
slimnīcā.
Kā atzina M.Brazovska, pamazām citā kvalitātes līmenī pāries arī
medicīnas primārās aprūpes jomā,
tādēļ viņa aicināja rezidentus domāt
arī par papildu apmācībām, lai gūtu

dažādas noderīgas papildu prasmes.
Svarīgas būtu arī jauno mediķu dežūras uzņemšanas nodaļā, lai gūtu reālu
praksi paralēli darbam ģimenes ārsta
praksē.
Rezidenti darbu Bauskas novadā
varētu sākt pēc otrā rezidentūras gada
pabeigšanas. Kā atzina M.Lazda, tas
noņemtu spriedzi, kas radusies pašreiz ģimenes ārstu praksēs lielās noslodzes dēļ.
Sociālo izglītības un kultūras lietu komitejas priekšsēdētāja Karina
Andreika, atzina, ka paaudžu maiņa ir
ļoti svarīga un mūsu situācijā ir labi,
ka sākums šim procesam jau ir.
Domes priekšsēdētājs A.Jātnieks
sacīja, ka pašvaldība ir gatava palīdzēt rezidentiem arī ar dzīvojamās
platības nodrošināšanas jautājumu
risināšanu.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

šķidruma kanniņas (HDPE plastmasa), sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c.
cietās plastmasas iepakojumus, alumīnija dzērienu bundžiņas, metāla
vāciņus un kārbas.
Lūdzam neievietot Putuplastu
un vienreiz lietojamos traukus.
Atgādinām, ka dalīto atkritumu
konteineros kategoriski aizliegts
izmest sadzīves atkritumus. Konstatējot šādu faktu pie konteinera izvešanas, konteinera saturs tiks izvests
kā sadzīves atkritumi un piemērots
atbilstošs tarifs. Atkārtota šāda rīcība var novest pie dalīto atkritumu
procesa pārtraukšanas un līguma
laušanas.
Maksu par privātmājā novietoto konteineru izvešanu veido:

Konteinera
tilpums

Izvešanas
maksa ar PVN

Konteinera
noma

Dzeltenais konteiners
(plastmasas un papīra
iepakojuma savākšanai)

0.24 m3

1.85 eiro

0.85 €/mēn

Zaļais konteiners

0.12 m3

0.94 eiro

Bez maksas

(stikla tarai)

tiek dota iespēja savas privātmājas
teritorijā novietot divu veidu šķiroto
atkritumu savākšanas konteinerus –
vieglajam iepakojumam un stiklam.
Jaunais pakalpojums tiek nodrošināts tikai tiem klientiem, kuriem
jau ir noslēgts līgums ar SIA „Vides
serviss” par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu.
Konteineri tiks iztukšoti saskaņā
ar grafiku, par kuru vienojas, noslēdzot līgumu par dalīto atkritumu
apsaimniekošanu. Turklāt pareizi
šķirojot un nododot pārstrādei otrreizēji izmantojamos materiālus,
var ierobežot maksājumu pieaugumu par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Atbilstoši šajos konteineros drīkstēs ievietot:
Zaļie konteineri, kas paredzēti stiklam – drīkst mest mazgātas
stikla pudeles, burkas. Šajos konteineros nedrīkst ievietot logu stiklu,
keramiku, traukus!

Četrus medicīnas studentus-rezidentus – Jāni Kangaru (ģimenes
medicīna), Lieni Ritumu (ģimenes
medicīna), Antru Bušmani (dermatoveneroloģija) un Tomu Ķēdi (ģimenes
medicīna) uz tikšanos ar domes vadību bija aicinājis domes priekšsēdētājs
Arnolds Jātnieks. Sarunā piedalījās
arī SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle Mirdza Brazovska, SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes
locekle Mirdza Lazda un Sociālo
izglītības un kultūras lietu komitejas
priekšsēdētāja Karina Andreika.
Ar diviem no rezidentiem pašvaldība noslēgusi līgumu par studiju apmaksu jau pagājušā gadā, viņi ir jau
otrā gada rezidenti. Ar diviem – līgums tiks noslēgts tuvākajā laikā, pēc
domes lēmuma pieņemšanas.
Jau ziņots, ka Bauskas novada pašvaldības pieņēmusi saistošos noteikumus par studentu rezidentu stipendi-
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Dzeltenie konteineri, kas paredzēti vieglam iepakojumam
– drīkst mest TĪRU iepakojumu papīru, kartonu, plastmasas plēves
maisiņus, tīras PET pudeles – saplacinātas bez korķīšiem, logu tīrīšanas

SIA „Vides serviss” kientiem ir
jāsedz tikai daļa no savākšanas un
transporta izmaksām.
Klients var izvēlēties abus konteinerus, vai atsevišķi vienu.
Pateicoties sadarbībai ar vides
apsaimniekošanas uzņēmumu SIA
„Eco Baltia Vide”, individuālie
konteineri stikla taras savākšanai
tika saņemti bez maksas, iniciatīvas
1000 konteineri Latvijā ietvaros.
Pavasarī SIA „Eco Baltia Vide”
sadarbībā ar SIA „Vides serviss”
izvietoja 25 stikla savākšanas zvanveida konteinerus publiskās vietās
Bauskas pilsētā. Pateicamies SIA
„Eco Baltia Vide” par iespēju Bauskas pilsētā iedzīvotājiem ērtāk veikt
atkritumu šķirošanu.
Pakalpojumu var pieteikt, zvanot
pa tālr. 639 60737 vai sūtot pieteikuma e-pastu info@videsserviss.lv.
Līgumu par individuālo dalīto
atkritumu savākšanas pakalpojumu
iespējams noslēgt darba dienās SIA
„Vides serviss” birojā Salātu 7A,
Bauskā no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Linda Tijone, SIA „Vides
serviss” valdes locekle

Tautas lietišķās mākslas studija
„BAUSKA”

– piedāvā apgūt un pilnveidot aušanas un rokdarbu prasmes
– radošās meistardarbnīcas
– iespēju iegādāties lietišķās mākslas izstrādājumus pie studijas
meistarēm (lakatus, segas, galdautus, dvieļus, tautastērpus).
Būsiet laipni gaidīti:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00 – 16.00
– Individuālās konsultācijas iepriekš piesakoties.
Studijas vadītāja: Sanita Behmane Baibakova, tālr. 29279516
Meistare:
Ieva Bronko-Pastore, tālr. 26432887
www.bauskasmuzejs.lv
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Dānijas pieredze						

Foto un teksts: Ieva Šomina

Vienīgā lieta, kas tev patiešām ir jāzina
ir bibliotēkas atrašanās vieta
(Alberts Einšteins)

Bauskas novada Centrālā bibliotēka ir viena no lielākajām Bauskas
novada pašvaldības iestādēm. Bibliotēku tīklu novadā veido Centrālā
bibliotēka un bērnu bibliotēka Bauskas pilsētā un 17 mazākas bibliotēkas
novada pagastos. Pašvaldība jau vairākus gadus iegulda līdzekļus bibliotēku tīkla sakārtošanā novadā un, ja
šodien varam sacīt, ka visas pagastu
bibliotēkas ir tikušas pie renovētām
telpām un jauna aprīkojuma, tad
sapni par jaunu Bauskas Centrālās
bibliotēkas ēku pašvaldība joprojām
turpina sapņot un meklē iespējas šī
sapņa īstenošanai. 2018.gada 3.oktobrī Bauskas novada pašvaldība
iesniedza projekta pieteikumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzbūvējot zemas enerģijas
patēriņa ēku „Bauskas Centrālā bibliotēka”” Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, attīstot
enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību”, ar kura palīdzību cer gūt
finansiālu atbalstu jaunās bibliotēkas
būvniecībai. Projekta iesniegumu
izvērtēšanas termiņš līdz rezultātu
paziņošanai ir trīs mēneši. Tomēr,
kamēr tiek gaidīts un cerēts uz pozitīvu konkursa iznākumu, pašvaldība
turpina pirms septiņiem gadiem aizsākto darbu - piesaistot līdzekļus no
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, kopā ar partneriem Lietuvā attīstīt biznesa bibliotēku ideju, izveidojot un pilnveidojot
biznesa bibliotēku tīklu abu valstu
pierobežās.
Lai pilnveidotu skatījumu par
to, kādai jābūt modernai, cilvēkiem
pievilcīgai bibliotēkai, cik daudz un
dažādus pakalpojumus bibliotēka var
sniegt, Bauskas un Pasvales pašvaldības pārstāvji septembra vidū devās
komandējumā uz Dāniju, kur nedēļas
garumā apmeklēja astoņas bibliotēkas dažādās Dānijas pilsētās. Katra
no tām izceļama ar ko īpašu, tomēr
tās visas vieno kopīgs vadmotīvs –
bibliotēka strādā cilvēkiem. To piedāvātie pakalpojumi allaž ir mainībā,
kuru rosina bibliotēku apmeklētāji,
viņu vēlmes un vajadzības.
Pārmaiņu process izpratnē par
bibliotēkas būtību un lomu sabiedrībā Dānijā aizsākās 2000.gadā. Šajos
astoņpadsmit gados mainījusies bibliotēkas fiziskā seja un piedāvāto pakalpojumu klāsts un līdz ar to, vispārējā sabiedrības attieksme, domāšana
un izpratne par to, kas ir bibliotēka,
un tas, kā teic paši dāņi, ir būtiskākais, lai jaunais bibliotēku koncepts
vispār varētu eksistēt. No grāmatu
krātuves bibliotēka Dānijā ir kļuvusi par daudzpusīgu pakalpojumu
centru, uz kuru cilvēki nāk ne vien
vajadzības dzīti, bet izvēlas šeit pavadīt arī savu brīvo laiku. Šķietami,
šīs idejas vairs nešķiet nekas jauns,
arī Latvija aizvien dažādo bibliotēku
piedāvājumu, tomēr līdz tam, ko li-

kumdošanas līmenī un pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem ir paveikuši dāņi, Latvijai vēl
ir tāls ceļš ejams.

Infrastrukūra – priekšnoteikums dzīves kvalitātei
un pieejamībai

Lai saprastu to, ka dāņi augstu
vērtē sakārtotu infrastruktūru, kas iet
roku rokā ar zaļo domāšanu, pietiek
iziet uz ielas. Dānija ir sena valsts
ar bagātīgu kultūrvēsturisko un arhitektonisko mantojumu. Dānijas
pilsētas - lielākoties ar senu vēsturi.
Tās nav būvētas pēdējo gadu desmitos, kad jau varētu paredzēt sabiedrības pieraugošo vajadzību pēc
veselīga dzīvesveida, kustības un
būšanas ārā un līdz ar to pielāgot
infrastruktūru šīm vēlmēm. Tomēr it
visur Dānijas pilsētās – gan galvaspilsētā Kopenhāgenā, gan mazākās
un pavisam mazās pilsētiņās – ielu
infrastruktūra sakārtota tā, lai pa to
droši varētu pārvietoties un līdzās
pastāvēt cilvēki ar dažādām prasībām pret ikdienu. Uzkrītošs ir lielais
velobraucēju skaits, kuru vajadzībām
uz visām, pat vismazākajām ielām ir
atrasta vieta velobraukšanas joslai,
kas drošā veidā atdalīta gan no motorizēto transportlīdzekļu brauktuves,
gan gājēju ietves, lai infrastruktūras
lietotāji viens otru neapdraudētu. Dānijā ar velosipēdiem pārvietojas visi,
neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai
ienākumu līmeņa. Ja nevari braukt
pats, atradīsies pielāgots veids, kā
kāds cits tevi varēs vest. Izdoma, ar
kādu dāņi pievērsušies velokultūras
attīstībai, raisa apbrīnu un respektu.
Līdzīgi ir arī ar bibliotēku infrastruktūru. Ne visas no bibliotēkām atrodas
īpaši šim mērķim būvētās ēkas. Liela
daļa izvietota pielāgotās telpās, taču
tās visas visos līmeņos ir pieejamas
jebkuram cilvēkam, neskatoties uz
viņa fiziskajām iespējām. Kā norādīja visās bibliotēkās satiktie darbinieki, pie ēku interjera dizaina strādājis
profesionāls interjera dizainers. Ir
nepieciešams, lai bibliotēkas iekštelpas radītu vēlmi tajās atrasties. Bibliotēkas apmeklētājs ir ļoti dažāds,
sākot no mazuļa līdz pat senioram.
Katra iedzīvotāju grupa, atkarībā no
tās specifiskajām vēlmēm un vajadzībām, bibliotēkā ierodas citu motīvu vadīta, atšķirīgi ir arī šo grupu
uzvedības un izturēšanās modeļi. Nevar prasīt no bērna, lai viņš ievērotu
mieru un klusumu, lai gan līdzās esošais seniors, iespējams, meklē tieši to
– klusu vietiņu, kur savā nodabā palasīt ikrīta avīzi vai pārlapot interesējošu grāmatu. Lai panāktu vajadzīgo
līdzsvaru, nepieciešama profesionāļa
piesaiste. Dāņu bibliotēkas izceļas ar
izcilu plānojumu, kurā ikviens apmeklētājs atradīs savām vēlmēm atbilstošu telpu – no maza, moderni un
ērti iekārota klusa stūrīša, kas paslēpies starp zemiem un pārredzamiem
grāmatu plauktiem, līdz krāsainām,

darboties rosinošām telpām bērniem
un mazuļiem. Dāņu bibliotēkas izceļas ar pārredzamību, neuzbāzīgu
krāsainumu, gaišumu un plašumu.
Apbrīnojama ir dāņu prasme izmantot transformāciju, kā svarīgu
elementu telpu iekārtojumā. Transformējams ir viss, sākot no mazām
vienībām kā mēbeles un beidzot ar
pārbīdāmām un nolaižamām sienām,
pat izņemamām ārsienu konstrukcijām, padarot bibliotēkas iekštelpu
par ārtelpu. Šādi risinājumi nodrošina telpu daudzveidīgu funkcionalitāti
un pielāgojamību dažāda mēroga un
tematikas pasākumiem.

Daudzveidīgs un personalizēts pakalpojumu
klāsts padara bibliotēku
par ikdienas neatņemamu
sastāvdaļu
Bibliotēkas dāņiem ir dzīvesstila
sastāvdaļa. Tās organiski iekļaujas
cilvēku ikdienas ritmā. Bibliotēku atrašanās vietas izvēlētas tā, lai tās mijiedarbotos ar citiem pakalpojumiem,
kas cilvēkam ikdienā nepieciešami.
Arī bibliotēkās pieejamo pakalpojumu klāsts, lai gan daudzviet līdzīgs,
tomēr katrā bibliotēkā izceļams arī
kaut kas īpašs, ko diktē bibliotēkas
lietotājs, viņa specifiskās vēlmes.
Infrastruktūra Dānijā veidota tā, lai
nepieciešamo pakalpojumu saņemšana būtu iespējami ērta un neprasītu
daudz laika, kas patērēts attālumu
mērošanai starp dažādām iestādēm.
Tikai viens no piemēriem ir bibliotēkās izvietotie pakalpojumu centri,
kuros iedzīvotāji, var bez īpaši tam
apmācīta personāla palīdzības pēc
termiņa beigšanās vai nozaudēšanas
var izgatavot sev vadītāja apliecību un personu apliecinošus dokumentus. Tas viennozīmīgi samazina
pakalpojuma sniegšanas izmaksas,
turklāt padara pakalpojumus daudz
pieejamākus iedzīvotājiem. Šis, protams, nav bezmaksas pakalpojums,
tomēr ir daudz ērtāk un ātrāk saņemams tuvu iedzīvotāja dzīvesvietai.
Īpaši pieejamas bibliotēkas padara
arī to darba laiks. Dānijā lielākā daļa
bibliotēku ir atvērtas no plkst. 8:00
līdz 22:00. Lielāko dienas daļu, no
10:00 – 18:00 bibliotēkā strādā arī
bibliotekāri, bet atlikušajās stundās
iedzīvotāji bibliotēkā sevi apkalpo
paši. Iekļūt bibliotēkā var ar sociālajām kartēm, kuras ir ikvienam
Dānijas iedzīvotājam, un pēc savas
būtības ir līdzīgas ID kartēm Latvijā,
tikai ar daudz plašāku funkcionalitāti. Izmantojot šo karti durvju atvēršanai, ikviens bibliotēkas apmeklētājs
arī ārpus tiešajām kontaktstundām ar
bibliotekāru ir identificējams. Tomēr
pamatā bibliotēku un tās apmeklētāju
attiecības ir balstītas dziļā cieņā vienam pret otru. Verot durvis pašapkalpošanās pakalpojumam, bibliotēkas
parāda uzticēšanos savam apmeklētājam.

Helsinges bibliotēka

Helsinges bibliotēka nelielā Dānijas pilsētā Helsingē ir viena no
Gribskovas bibliotēkas tīkla bibliotēkām. Tā izvietota blīvā pakalpojumu centrā – līdzās bibliotēkai
atrodas medicīniskās palīdzības
saņemšanas punkts un peldbaseins.
2012.gadā bibliotēkai piebūvēta
izglītības iestāde un bibliotēka pārņēmusi arī skolas bibliotēkas funkcijas. Helsinges bibliotēka izceļas
ar tās īpašo mērķi un pienākumu –
nodrošināt tālākizglītību līdzās esošās izglītības iestādes pedagogiem.
Bibliotēka darbojas vienotā ritmā ar
izglītības iestādes attīstības vīziju.
Dānija daudz izteiktāk kā Latvija
saskaras ar imigrantu ieplūšanu, un
bibliotēkām ir būtiska loma imigrantu integrēšanā vietējā sabiedrībā.
Izņēmums nav arī Helsinges bibliotēka, kas nodrošina nepiecieša-

INFORMĀCIJA

mo zināšanu un prasmju sniegšanu
iebraucējiem. Sākot ar palīdzību
valodas apguvē un beidzot ar dažādu profesionālo prasmju apmācību.
Helsinges bibliotēkas personāls uzsver bibliotēkas pamatuzstādījumu,
ar kuru visa pieredzes apmaiņas
brauciena laikā delegācija saskārās
ikvienā no bibliotēkām – bibliotēka
ik vienam – no mazuļa līdz senioram. Īpašu uzmanību Helsinges bibliotēka veltī arī karjeras izglītībai.
Tiek nodrošināta tālākizglītība jauniešiem, kas dažādu iemeslu dēļ nav
izglītību ieguvuši klasiskajā dāņu
izglītības sistēmā.
Uzmanību piesaista interesantie
interjera objekti, kuri padara bibliotēku īpaši interesantu un pievilcīgu
bērniem un jauniešiem, kas, bibliotēkas specifiskās atrašanās vietas
dēļ, ir īpaši svarīgi.

Brauciens organizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projektā „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”.
Tā mērķis bija praksē skatīt, kā celt pašvaldību bibliotēku kapacitāti,
nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta vidi un kā attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu.
Projektā „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” paredzēta Jaunsaules, Ozolaines un Uzvaras bibliotēku infrastruktūras uzlabošana.
Projekta kopējās izmaksas ir 375 920,31 eiro. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 319 532,26 eiro, valsts līdzfinansējums - 18 796,02 eiro un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 37
592,03 eiro.
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Gladsaksas galvenā bibliotēka
Gladsaksas bibliotēka atrodas
Soborgas pilsētā. Bibliotēkas vizuālo tēlu raksturo plašums un
citām redzētajām bibliotēkām netipisks industriālais iekārtojums. Bibliotēkas interjeru radījis Dānijā pazīstams arhitekts. Dizainā iestrādāti
dažādi dabā un industriālajā vidē
sastopami materiāli – koks, āda, akmens, stikls, metāls, flīzes utt. Bibliotēkā ierīkota arī īpaša mūzikas

nodaļa, kurā ne vien iespējams paņemt mūzikas diskus un plates, bet
arī muzicēt pašam, jo tas aprīkots ar
mūzikas instrumentiem.
Arī šajā bibliotēkā īpaši padomāts par mazo lasītāju piesaisti.
Līdzās brīnišķīgi iekārtotai bērnu
nodaļai bibliotēkas iekštelpās, šeit
izlolots sapnis par bērnu rotaļu laukumu ar nelielu amfiteātri un rotaļu
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laukuma elementiem ar bibliotēkas
tematiku. Netipiski latviešu acīm,
kas pieraduši pie visur glīti un zemi
nopļautiem mauriņiem, šeit daļā no
bērnu rotaļu laukuma atstāta dabiski
augoša zāle. Tas gan darīts ar nolūku – pirmkārt, lai radītu neskartas
dabas efektu pilsētvidē, otrkārt, pļava kalpo arī izglītojošiem mērķiem
augu iepazīšanai.

Kopenhāgenas galvenā bibliotēka
Kopenhāgenas galvenā bibliotēka ir viena no lielākajām un arī iespaidīgākajām pieredzes apmaiņas
brauciena laikā redzētajām bibliotēkām, un tās plānojums nedaudz
atgādina lielveikalu. Tā izvietojusies Kopenhāgenas vecpilsētā, ēkā,
kurā vēsturiski atradusies noliktava,
un ir galvenā bibliotēka 20 bibliotēku tīklā. Kopumā bibliotēku tīklā strādā ap 3500 darbinieku, bet
galvenajā bibliotēkā - 150. Dienā
Kopenhāgenas galvenā bibliotēka
apkalpo apmēram 3000 apmeklētāju. Pēc Somijas apmeklējuma vairs
nepārsteidz grāmatu izsniegšanas
un atdošanas serviss – Dānijā tāpat
kā Somijā iedzīvotāji gan paņem,
gan nodod grāmatas paši. Grāmatas iespējams nodot ikvienā no
tīkla bibliotēkām, neatkarīgi no to
paņemšanas vietas. Automatizētā
šķirošanas sistēma – katrai grāmatai
ir īpašs elektronizēts kods, kas pa
slīdošu lenti grāmatu novirza tieši
tajā kastē, no kuras bibliotēkas grāmata paņemta – ļauj viegli un ātri
grāmatas sakomplektēt pa pakām,
kuras tālāk jau bibliotēku darbinieki
izvadā pa attiecīgajām bibliotēkām.
Ērts pakalpojums ir grāmatu rezervēšanas sistēma – klients piesaka
sev nepieciešamo grāmatu, īsziņā
viņam tiek atsūtīts plaukta numurs,

kurā grāmata ievietota, un klients
var doties tai pakaļ. Kopenhāgenas
galvenajā bibliotēkā darbojas zvanu
centrs. Tā darbinieki ne vien atbild
uz visiem klientu jautājumiem, kas
saistīti ar bibliotēkas sniegtajiem
pakalpojumiem, bet arī palīdz apmeklētājam orientēties bibliotēkā
un sniedz atbalstu pakalpojumu
saņemšanā. Uz zvanu centru iespējams piezvanīt gan no mobilā tālruņa, gan no bibliotēkā katrā stāvā
izvietotajiem zvanīšanas punktiem.
Ikvienā no bibliotēkām apmeklētājiem pieejami arī aktuālie preses
izdevumi, taču Kopenhāgenas galvenajā bibliotēkā tie ir arī klausāmi.
Bibliotēkā darbojas neliela ierakstu
studija kuras darbinieki – profesionāli aktieri - ik rītu audio ierakstā
ierunā populārākos preses izdevumus. Lai gan Dānijas bibliotēkas
daudz mazāk kā Somijas bibliotēkas
koncentrējas uz biznesa apmācības
funkcijas veikšanu, ikkatrā no bibliotēkām ir telpas, kas paredzētas,
lai klienti tās varētu rezervēt un izmantot kā ofisa telpas, apspriedēm,
tikšanos organizēšanai. Izņēmums
nav arī Kopenhāgenas galvenā bibliotēka – šeit ierīkotas telpas kā darbam vienatnē, tā arī nelielām un pat
daudzskaitlīgām apspriedēm.
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Rentemestervejas bibliotēka
Emocionāli vispiesātinātākās bija
tikšanās Rentemestervejas bibliotēkā, kas ir viena no 20 Kopnehāgenas
bibliotēku tīkla bibliotēkām. Bibliotēka izvietojusies Kopenhāgenas rajonā, kas vēsturiski bijis industriālās
ražošanas, rūpniecības rajons.
Laika gaitā tas pārtapis par vietu,
kuru apdzīvo cilvēki, kas pakļauti
augstiem sociālajiem riskiem – bezdarbnieki, iedzīvotāji ar zemiem

ienākumiem, imigranti, no atkarību
izraisošām vielām atkarīgi cilvēki.
Bibliotēkas ikdienā, līdztekus pamatpakalpojumiem, nozīmīgu vietu
ieņem sociālās funkcijas izpilde.
Liela daļa darba bibliotēkas ikdienā saistīta ar cilvēku integrēšanu
sabiedrībā, palīdzību viņiem atgriezties darba tirgū un galu galā arī
normālā, cilvēka cienīgā dzīvē. Lai
nodrošinātu vispusīgu palīdzības

Odenses galvenā bibliotēka
sniegšanu un arī drošību, bibliotēka
cieši sadarbojas ar sociālo dienestu
un policiju.
Bibliotēkā bez pašas bibliotēkas
atrodas arī kopienas centrs, pakalpojumu centrs, koncertzāle, telpas
radošām darbnīcām un apmācībām,
konferenču telpas, kafejnīca, kā arī
vietējais TV/radio.

Odenses bibliotēka ir daļa no Iedzīvotāju mājas (Citizen’s House),
kurā vēl atrodas arī jau ierastais
pakalpojumu centrs, darbojas plaša
mūzikas nodaļa ar nelielu ierakstu
studiju, darbojas iedzīvotāju skvērs
ar darbnīcām radošām aktivitātēm.

Iedzīvotāju mājā mājvietu atradis
Odenses brīvprātīgo centrs un Civilās sabiedrības centrs. Bibliotēka izvietota 4 ēkas stāvos, ir plaša, gaiša
un moderna.

DOKK1

tā plašā lokā, noteiktos laikos notiek
nodarbības mazuļiem un skolēniem,
ir īpaša zona pavisam mazajiem –
zīdainīšiem un viņu vecākiem, kurā
iespējams iekļūt ar mazuļu ratiņiem,
studentiem radīta pievilcīga vide
mācībām, notiek pat vingrošanas
nodarbības un kopumā šķiet, ka no
daudzveidīgā piedāvāto pakalpojumu klāsta grāmatu izsniegšana
ir kā viens no visbeidzamākajiem
pakalpojumiem. Viss pakalpojumu
kopums padara bibliotēku par īpašu vietu, kurā ir interesanti, un kurā
gribas uzturēties.

DOKK1 ir otras lielākās Dānijas
pilsētās Aarhus galvenā bibliotēka.
Tā pārsteidza ar modernu arhitektūru un telpu plašumu. Ēka būvēta no
jauna un pielāgota tieši bibliotēkas
vajadzībām. Tās pagrabstāvā atrodas arī Dānijā lielākā automatizētā
automašīnu stāvvieta. DOKK1 viss
ir liels – telpas ar augstiem griestiem, plašas un industriālas, lifti,
kuros vietas pietiktu vidēja izmēra
automobilim, pārdomāts un interesants zonējums, šeit komfortabli
jūtas visdažādākās paaudzes cilvēki. Cilvēki šeit nāk saņemt pakalpojumus Pakalpojumu centrā, šeit var
rezervēt telpas apspriedēm kā šaurā,
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Billundas bibliotēka
„Billunda ir Bērnu galvaspilsēta.
Šeit bērni mācās spēlējoties un kļūst
par radošiem pasaules pilsoņiem,”
teikts Billundas pilsētas bukletā.
Bērni ir arī Billundas pilsētas bibliotēkas uzmanības centrs. „Bērni
vispirms. Laimīgi bērni ir laimīgi
vecāki!” uzrunājot Bauskas un Pasvales pašvaldību darbiniekus, saka
bibliotēkas vadītājs. Šāds uzstādījums Billundā nav radies nejauši.
Šeit atrodas pasaulē labi pazīstamā
bērnu rotaļlietu ražotāja „Lego”
galvenā mītne. Tieši sadarbojoties
pašvaldībai un uzņēmējam radīts
zīmols Bērnu galvaspilsēta (Capital

Silkeborgas bibliotēka
Silkeborgas bibliotēka atrodas līdzās vietējai pamatskolai un privātskolai, tādēļ sadarbība ar izglītības
iestādēm šeit ir īpaši izteikta. Vietējā bērnudārza audzēkņi kopā ar
saviem audzinātājiem ik dienas nāk
uz bibliotēku un pavada laiku rotaļās un radošās aktivitātēs. Ik nedēļu

šeit notiek nodarbības arī skolu audzēkņiem. Katrai skolai ir sava lietu
kaste, kurā atrodas viss nepieciešamas nodarbību norisei un skolēniem
ik reiz tas nav jānes līdzi no skolas.
Bibliotēka pārsteidz ar ļoti modernu
iekārtojumu, ir krāsaina un spilgta.
Transformējamās mēbeles un telpas

padara bibliotēku ļoti multifukcionālu. Līdzās ēkai atrodas pilsētas
laukums. Bibliotēkas siena, kas pieguļ šim laukumam, ir transformējama un, to noņemot, ēkas lielā zālē
kļūst par daļu no pilsētas laukuma.

of Children) Bibliotēka veidota kā
krāšņa pastaiga ainavā, kur ir gan
jūra, gan tuksnesis, gan kalni un līdzenumi. Kā uzsver bibliotēkas darbinieki – svarīgākais ir radīt vidi,
kurā bērni vēlētos būt un atrodoties
bibliotēkā nevilšus tiktu iesaistīti
arī zināšanu un prasmju apguves
procesos. Bibliotēkā regulāri notiek arī radošās nodarbības bērniem,
kuras organizē un vada paši bibliotēkas darbinieki. Ar Lego iesaisti,
bibliotēka aprīkota ar modernām
un inovatīvām tehnoloģijām bērnu
intereses radīšanai un prāta spēju
attīstīšanai.
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Aktualitātes novadā
Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes
brīvajā cīņā 2018

Septembra noslēgumā norisinājās
Jelgavas atklātās meistarsacīkstes
brīvajā cīņā. Šogad šajās sacensībās
piedalījās ļoti audz ārvalstu sportistu.
Komandas ieradās no Uzbekistānas,
Lietuvas, Anglijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, kopskaitā 10 valstis.
No Bauskas BJSS sacensībās startēja deviņi sportisti.
Ļoti labu sniegumu uzrādīja J.Ķikurs (tren. A. Vasiļjevs) kurš izcīnīja
2.vietu svara kategorijā līdz 46 kg.
Jēkabs pirmajā cīņā uzveica Ukrainas pārstāvi ar rezultātu 10-8. Otrajā
cīņā uzvarēja Igaunijas cīkstoni 166, trešajā cīņā uzvarēja Krievijas cīkstoni un tikai finālā piekāpās citam
Krievijas cīkstonim.
Kristians Aleksējevs (tren. A. Vasiļjevs) svara kategorijā līdz 79 kg
izcīnīja 3. vietu. Viņš pirmajā cīņā
uzveica Daugavpils BJSS sportistu,
otrajā cīņā tika savainots plecs, bet

tik un tā guva pārliecinošu
uzvaru. Par tikšanu finālā ar
traumētu plecu nācās cīnīties pret Krievijas cīkstoni.
Kristians tikai cīņas noslēgumā zaudēja ar rezultātu
10-8. Cīņā par 3. vietu ar
Lielbritānijas sportistu viņš
izcīnīja uzvaru, rezultāts
10-8.
Edijs Rutka (tren. A.
Vasiļjevs) izcīnīja 3. vietu.
Edijs pirmajā cīņā uzveica
Daugavpils cīkstoni ar rezultātu 8-2. Otrajā cīņā, nespēdams tikt galā ar uztraukumu un pārliecību savām
spējām, nācās atzīt Krievijas cīkstoņa pārākumu. Savukārt cīņā par 3.vietu Edijs
parādīja īsta cīnītāja raksturu un pārliecinoši guva uzvaru pirmajās 20 sekundēs.
Artūrs Alksnis (tren. A.
Vasiļjevs) svara kategorijā
līdz 85 kg izcīnīja 3. vietu. Pirmā
cīņa tika zaudēta Somijas cīkstonim,
kurš turpmākajā sacensību gaitā kļuva par uzvarētāju. Cīņā par bronzu
Artūrs uzveica cīkstoni no Slovākijas.
Sacensību rezultātu kopsavilkums:
J. Ķikurs 2. vieta (tren. A. Vasiļjevs), K. Aleksējevs 3. vieta (tren. A.
Vasiļjevs), A. Alksnis 3. vieta (tren.
A. Vasiļjevs), E. Rutka 3. vieta (tren.
A. Vasiļjevs),
A. Blaževics 7.vieta (tren. A.
Vasiļjevs), K. Ķikurs 7. vieta (tren.
A. Vasiļjevs), J. Demidovs 5. vieta
(tren. J. Ručkānovs), M. Fedulovs
10. vieta (tren. J. Ručkānovs), E.
Grišulis 5. vieta (tren. J. Ručkānovs),
A. Maslabojevs 13. Vieta (tren. J.
Ručkānovs).

Andrejs Vasiļjevs,
cīņas nodaļas vecākais treneris

Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolēni iesaistās projektā
„Latvijas skolas soma”

Gaidot Latvijas valsts simto
dzimšanas dienu, Pamūšas speciālajā internātpamatskolā iniciatīvas
„Latvijas skolas soma” ietvaros
05.10.2018. notika koncertprogramma „Visskaistākais ceļš - mūsu
Latvijai 100”. Bija dažādu komponistu darbu solodziedājumi un klaviermūzika.
Koncertprogrammu noklausījās
105 izglītojamie, pedagogi, skolas
darbinieki un vecāki.
Programma bija paredzēta jebkura vecuma skolēniem, kā arī pieaugušajiem klausītājiem. Bērniem
ļoti patika sniegtais koncerts. Īpašu
sajūsmu radīja virtuozā pianista
klavierspēle, kā arī operdziedātājas
skanīgā balss. Patīkamu pārsteigumu radīja, ka mūsdienu tehnoloģiju
laikā bērnus spēj aizraut šādas klasiskās pamatvērtības un šī bija brīnišķīga mākslinieku dāvana, godinot un gaidot Latvijas valsts simto
dzimšanas dienu!
Koncertprogrammu veidoja Evita Pehlaka (soprāns), Ventis Zilberts (klavieres) un Karīna Bērziņa
(stāstniece).
Šī koncertprogramma deva ieskatu izglītojamajiem par operu,
operas žanriem, dažādiem komponistiem un viņu darbiem.
Lai izglītojamajiem būtu lielāks
priekšstats par kultūrmākslu, zālē
tika izstādīta skolotāja Roberta
Trinska gleznu izstāde.

Uzziņai:
Evita Pehlaka ir jaunās paaudzes
operdziedātāja, soprāns ar siltu
balss tembru. Vokālo mākslu studējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā operdziedāšanas
specialitātē. Šobrīd aktīvi turpina
attīstīties profesionālajā izaugsmē
ārpus Latvijas robežām pie vokālās mākslas meistariem gan Eiropā:
Anglijā, Vācijā, Itālijā, Luksemburgā un šobrīd Amerikā. Piedalījusies ASV, Manhetenas Operas
Vasaras festivālā 2017, dziedot Pirmās dāmas lomu „Di Kapo Teātrī”
Ņujorkā (Di Capo Theater in NYC)
un festivāla noslēgumā debitējusi slavenajā Karnegi zālē Ņujorkā
(Carnegie Hall, NYC). Bijusi stipendiāte Nei Stimmen (Nei Stemmen) meistarklasēs Luksemburgā
2017 un Londonas Meistarklasēs
Mančesterā 2016, 2017 (London
Master Classes in Manchester).
Itālijas operā Teatro Fenaroli di
Lanciano debitējusi Adīnas lomā
(Doniceti „Mīlas dzēriens”). Koncertējusi Austrālijā: Ģertrūdes
Operas, Melburnas Operas Studijā.
Latvijā Evita Pehlaka sadarbojas ar
pianistu Venti Zilbertu un ērģelnieci Kristīni Adamaiti. Vairākus gadus piedalījusies Siguldas Opermūzikas festivālā Muzikālās brokastis
ietvaros.
Pianists Ventis Zilberts ir profesors Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-

kas akadēmijā, aktīvi koncertējošs
pianists un koncertmeistars. Ventis
Zilberts ir viens no inteliģentākajiem un muzikāli smalkākajiem
mūziķiem. Viņš attiecas ar pietāti
pret jebkuru skaņu rakstu un pret
jebkuru kolēģi, ar ko kopā muzicē.
Viņa spēle vienmēr ir profesionāli
meistarīga. Viņš allaž cenšas atrast
būtiskāko mūzikas saturā un piedāvāt savu skatījumu uz šo mūzikas
materiālu. 2016. gadā saņēmis Lielo Mūzikas balvu par Mūža ieguldījumu Mūzikā. Koncertus sniedzis
Eiropā, Amerikā, Austrālijā kopā ar
mūsu izcilajiem Operas solistiem
un stīgu instrumentu meistariem.
Karina Bērziņa ir muzikoloģe,
lektore, kura šogad nosvinējusi 40
gadu košo, bagāto pieredzi uz skatuves kā stāstniece gan bērnu auditorijai, gan dažādiem profesionālās
klasiskās mūzikas koncertu apmeklētājiem. Īpaši iecienīta lekcijās –
koncertos ar bērniem un jauniešu
auditoriju. Sadarbojās ar profesionālās mūzikas māksliniekiem Sergeju Jēgeru, Elīnu Šimkus, Jolantu
Strikaiti – Lapiņu, Eviju Martinsoni, Venti Zilbertu, Sinfonietta Riga
uc. Ikdienas darbs aizrit koncertaģentūrā „Latvijas koncerti”. Ir
koncertu producente un režisore.

Māra Kampāne, Pamūšas
speciālās internātpamatskolas
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Iedzīvotāji atkal var nodot sadzīves atkritumus
poligonā „Grantiņi”
Informējam, ka no 06.09.2018. SIA „Vides serviss” atjauno sadzīves atkritumu pieņemšanu no fiziskām personām (iedzīvotājiem) poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem par maksu tiks pieņemti tikai vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).
Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Grantiņi” ir 69,54 eiro (t.sk. PVN) par vienu tonnu.
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Novada kultūras pasākumu plāns oktobrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

13. oktobrī plkst. 16.00

Ceraukstes pagasta pārvaldē

„Vēstures stunda” jauniešiem

13. oktobrī plkst. 17.00

Īslīces kultūras namā

Bauskas un Rundāles novadu mākslinieku gleznu izstādes „Rozes
un…Rozes” atklāšana

13. oktobrī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Leģendārās rokgrupas „Līvi” akustiskais koncerts „Bez štepseļiem”.
Jāiegādājas biļete

13. oktobrī plkst. 18.00

Īslīces kultūras namā

Amatierteātra „Dadži” pirmizrāde „Mežrozīte”

20. oktobrī plkst. 17.00

DFC „Strēlnieki”

Vecsaules pagasta Jaunsaules amatierteātra izrāde „Viena traka diena
jeb labie nodomi”

20. oktobrī plkst. 19.00

Mežotnes sākumskola

Vecsaules pagasta Jaunsaules amatierteātra izrāde „Viena traka diena
jeb labie nodomi”

20. oktobrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Codes amatierteātra izrāde „Sonāte vijolei un klavierēm”

20. oktobrī plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

Rudens balle

21. oktobrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Valmieras drāmas teātra viesizrāde „Nepabeigtās kāzas”. Jāiegādājas
biļete.

22. oktobrī plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēkā

Ikmēneša sapulce un sarunu pēcpusdiena jauniešiem

22. oktobrī plkst. 16.00

Jauncodes bibliotēkā

Konkursa „Mans stāsts Latvijai” atklāšana

23. oktobrī plkst. 16.00

Codes pagasta pārvaldē

Ikmēneša sapulce un sarunu pēcpusdiena jauniešiem

23. oktobrī plkst. 17.00

Codes pagasta pārvaldē

Konkursa „Mans stāsts Latvijai” atklāšana

26. oktobrī plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Vecsaules amatierteātra izrāde „Stāvu starp jums un klausos, kā mani
vārdi skan”. Stāsts par Jāni Sarmu.

26. oktobris –
13. janvāris

Bauskas muzejā

„Deviņdesmitie no simts”, izstāde no muzeja krājuma

26.oktobrī

Bauskas pilī

Kinoseanss „Baltu ciltis”

26. oktobrī

V. Plūdoņa muzejā

Veļu diena

27. oktobrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki

Iedzīvotāju un pašdarbnieku Popiela „Esam pazīstami”

27. oktobrī plkst. 22.00

DFC „Strēlnieki”

Disko balle.,.Jāiegādājas ieejas biļete.

27. oktobrī plkst. 18.00

Vecsaules saietu namā

Vecsaules pagasta amatierkolektīvu darba sezonas atklāšanas pasākums „Mūsu vasara”.

27. oktobrī plkst. 19.00

Īslīces kultūras namā

Amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums

30. oktobrī plkst. 18.45

Bauskas Kultūras centrā

Humoristiska teātra izrāde ar Ralfu Eilandu un Nauri Brikmani
„Labākā vecpuišu ballīte”.Jāiegādājas biļete.

Bauskas muzejā īstenots projekts
„Gleznotājas 20.gadsimta
20.- 30.gados Latvijā”
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansiālu atbalstu (1800 eiro) laika
posmā no 2018.gada 3.aprīļa īstenots projekts un tika veikta Leontīnes Zēbaueres (1878 – 1963) gleznu
restaurācija. Gleznas restaurēja profesionāla restauratore Līga Jansone.
Bauskas muzejs sadarbojas arī
ar mākslas vēsturnieci, mākslas
zinātņu doktori Baibu Vanagu.
B.Vanaga pētījusi sievietes mākslinieces Latvijā no 19.gadsimta vidus
līdz 1915.gadam. Šo mākslinieču
vidū padziļināti pētīta arī pretrunīgi vērtētās novadnieces Leontīnes
Zēbaueres daiļrade. No 20.gadsimta
sākuma sievietēm – gleznotājām,

Leontīnes Zēbaueres darbi ir saglabājušies tikai Bauskas muzejā. Muzejs plāno ceļojošu tematisku izstādi
„GLEZNOTĀJAS 20. GADSIMTA
20. – 30. GADOS LATVIJĀ”, kas
iekļausies Latvijas valsts simtgades
svinību pasākumu kopumā. Izstādē
būs apskatāmas aptuveni 25 gleznas.
Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības, izpētes un
pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai ilglaicīgā periodā,
tika restaurētas 4 gleznas (5 gleznojumi), kas bija ļoti kritiskā stāvoklī. Viens audekls gleznots no abām
pusēm un būtu eksponējams tā, lai
to var ērti aplūkot.

Projekta restaurācijas rezultātā tiek saglabāts Zemgales novada
kultūrvēsturiskais mantojums, radīts muzeja apmeklētājiem priekšstats par 19. un 20.gadsimta Zemgales kultūrvēsturisko vidi, kultūras
daudzveidību un nacionālo krājumu
Bauskas novadā un tiks izveidota
ceļojoša tematiska izstāde.

Līga Grosbarde, Bauskas
muzeja vecākā speciāliste

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT

– Līdz 11.novembrim - TLMS „BAUSKA” izstādi „KATRAM PAŠAM SAVU TĒRPU”
– No 26.oktobra - muzeja izstādi „DEVIŅDESMITIE NO SIMTS”

BAUSKAS MUZEJS
Lieliem un maziem muzeja apmeklētājiem piedāvājam
ielūkoties
„PASAKU NAMIŅĀ”
Pasaku namiņā dzīvo princeses un prinči, fejas,
musketieri un dažādi zvēriņi.
Apskatāmas arī mūsdienu rotaļlietas un autorlelles,
kā arī dažādas kolekcijas, kurās ir 19. un 20.gadsimta
oriģināli vēsturiski eksponāti.
P.S. Pasaku rūķis atļauj ieiet tikai pa 3 apmeklētājiem.

/atklāšanas laiks tiks precizēts/. Izstāde stāstīs par jaunāko laiku pārmaiņām Bauskā un baušķenieku ikdienā deviņdesmitajos gados, un tā ir it kā turpinājums ekspozīcijai „Bauska 20.gs.”. Līdz ar to izstāde uzskatāma par velti
Bauskai un Latvijai Valsts simtgadē.
***
– Piektdien, 26.oktobrī - V.PLŪDOŅA MUZEJĀ – VEĻU VAKARS.
/pasākuma laiks tiks precizēts/.
Būsiet laipni gaidīti! www.bauskasmuzejs.lv
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